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چكيده
با توسعه بازارهاي مالي در کشورهاي توسعه يافته و نوظهور ،ابزارهاي مالي متنوعي در اين بازارها براي
تأمين خواستههاي طيف گسترده و متنوعي از سرمايهگذاران ارائهشده است .اين ابزارهاي شامل طيف
گسترده اي از انواع سهام ،اوراق بادرآمد ثابت ،قراردادهاي مشتقه و ترکيبي از موارد فوق است .دراينبين
گواهي سپرده سهام بهعنوان يکي از محصوالت مهندسي مالي ،نه تنها به عنوان ابزار تأمين مالي در
بازارهاي سرمايه ايفاي نقش ميکند ،بلکه با توجه به برخورداري از ويژگيهاي منحصربهفرد ،ضمن حفظ
کنترل مديريتي سهامداران عمده ،مو جب افزايش کارايي بازار سهام از طريق افزايش نقدشوندگي سهام نيز
مي گردد .در اين رابطه با توجه به نقدشوندگي پايين بازار سرمايه ايران و تمايل کم شرکتهاي بورسي به
تأمين مالي (علي رغم نياز جدي) از طريق انتشار سهام جديد به دليل کاهش کنترل مديريتي ،پژوهش
حاضر به معرفي ،بوميسازي و ارائه مدل عملياتي گواهي سپرده سهام بهعنوان ابزار جديد در تأمين مالي
شرکتي (بدون کاهش کنترل مديريتي) و افزايش کارايي بازار سرمايه (از طريق افزايش نقدشوندگي)
پرداخته است.
واژههاي کليدي :بازار سرمايه ،سهام پايه ،گواهي سپرده سهام ،تأمين مالي ،نقدشوندگي.

 -1دکتراي اقتصاد مالي دانشگاه تربيت مدرس ،تهران ،ايران (نويسنده مسئول) m.zolfaghari@modares.ac.ir
 -2مدير واحد تحقيق و توسعه شرکت بورس و اوراق بهادار تهران ،ايران rsn.kiani@gmail.com
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 -1مقدمه
نقش و اهميت بازارهاي مالي در فرآيند رشد و توسعه اقتصادي کشورها به صورتي است که ميتوان
تفاوت اقتصادهاي توسعهيافته و توسعهنيافته را در درجه کارآمدي و کارآيي اين بازارها يافت (ياوري و
همکاران .)1950 ،بازار سرمايه بهعنوان يکي از رکنهاي بازار مالي نقش بهسزايي در تأمين امکانات مالي و
سرمايهاي در جهت تخصيص بهينه منابع به منظور رشد و توسعه اقتصادي کشورها دارد .تجارب کشورهاي
مختلف و مطالعات متعدد تجربي در اين زمينه ،بيانکننده اين واقعيت است که توسعه بازارهاي مالي بهويژه
بازار سرمايه ،اثر خالص مثبت بر پسانداز ،تشکيل سرمايه و رشد اقتصادي داشته است(پاتريك 155۱،
جانسون  155۱، ،گرين وود 1550، ،راس لوين  2555، ، 2551 ، 1555 155۱،چونگ  2551و کلي
 .)255۲بازارهاي توسعه يافته سرمايه در اقتصادهاي پيشرو با معرفي طيف گستردهاي از انواع محصوالت
مالي ،بستر حضور سرمايهگذاران با خواستههاي متنوع را با هدف تأمين مالي و سرمايهگذاري سودآور فراهم
نموده است .ازاين رو با توجه به نقش ابزارهاي مالي مختلف در توسعه بازارهاي سرمايه (و بالطبع توسعه
اقتصاد کشورها) ،در بازار سرمايه ايران فقدان يا کمرنگ بودن ابزارهاي مالي متنوع موجب سهم کم اين بازار
در تأمين مالي اقتصاد کشور طي سالهاي گذشته شده است (حيدري و قاضيزاده .)1959 ،براساس آخرين
گزارش منتشر شده ،سهم بازار سرمايه کشور از تامين مالي در سال  1952تنها  ۱درصد بوده است ( 1کياني
و همکاران .)1959 ،اين در شر ايطي است که پس از تصويب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي در سال
 ،19۱۲ظرفيت قانوني براي معرفي و پيادهسازي ابزارهاي مالي جديد فراهمشده است  .2در مجموع يکي از
کاستي هاي بازار سرمايه کشور کمبود ابزارهاي مالي براي طيف گستردهاي از سرمايهگذاران با خواستههاي
متفاوت است.
از سوي ديگر به اعتقاد برخي محققين مالي ،در حال حاضر ،نقدشوندگي پايين بازار سرمايه و عدم
تمايل سهامداران عمده به عرضه سهام خود بهعنوان مهمتر ين موانع اصلي در عدم موفقيت ابزارهاي مالي
جديد است .به اعتقاد اين کارشناسان ،معرفي ابزارهاي مالي جديد در شرايط حاضر ،کمکي به توسعه بازار
سرمايه نخواهد کرد ،زيرا پيشنياز موفقيت اين ابزارها ،کارايي بهتر بازار ازجمله نقدشوندگي باال است .با اين
تفسير مي توان بيان داشت معرفي ابزارهاي مالي جديد که قادر به افزايش نقدشوندگي ( و همچنين کاهش
حجم سهام نگهداري شده ا ز سوي سهامداران عمده) در بازار باشد ،بهعنوان يکي از پيشنيازهاي اساسي
براي بسترسازي در معرفي ابزارهاي مالي جديد ،ضرورت دارد .در بورسهاي توسعهيافته و بينالمللي جهان،
برخي ابزار جديد جهت رفع دو چالش فوق در کنار افزايش حضور شرکتها و سرمايهگذاران خارجي و
تقويت تعامالت بينالمللي بورسها معرفي شده است که يکي از مهمترين ابزارها در اين رابطه "رسيد
سپرده  "9يا "گواهي سپرده  "۲است (باتي و آسوسيکاتس .)251۲ ،0
انتشار اين اوراق بهادار نه تنها موجب افزايش نقدشوندگي سهام در بورسها و امکان دسترسي بنگاههاي
اقتصادي خارجي به بازارهاي سرمايه داخلي را فراهم ميکند ،بلکه امکان سرمايهگذاري خارجي براي
سهامداران داخلي را از طريق خريد و دادوستد اين اوراق بهادار فراهم ميکند .مجموعه ويژگيهاي فوق در
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کنار قابليت اين اوراق در حفظ کنترل مديريتي سهامداران عمده ،اين ابزار را به يکي از مهمترين محصوالت
مهندسي مالي در اين بازارها تبديل کرده است .رسيد سپرده براي اولين بار در سال  1520در آمريکا تحت
عنوان "رسيد سپرده آمريکايي" براي دسترسي شرکت هاي انگليسي به بازارهاي سهام آمريکا منتشر شد .از
آن زمان تاکنون عالوه بر بازارهاي سهام (نيويورک  ،۱نزدک  0و بورس آمريکا  ) ۱و خارج از بورس  5آمريکا که
بهعنوان بزرگتر ين بازار سهام دنيا ازلحاظ تعداد پذيرش رسيد سپرده شرکتهاي خارجي از بيش از ۱5
کشور جهان محسوب ميشود ،ساير بازارهاي سهام توسعهيافته نظير لندن ،ژاپن ،هنگکنگ و ...نيز اجازه
انتشار رسيد سپرده در بازارهاي سهام داخلي را داده اند .با توجه به تجربيات موفق بازار رسيد سپرده در
بورسهاي توسعهيافته ،در سالهاي اخير بسياري از بورسهاي نوظهور و درحالتوسعه نظير برزيل ،تايوان،
تايلند ،هند و ...نيز جهت بهرهمندي از پتانسيلهاي اين ابزار مالي ،با تصويب قوانين و مقررات مربوطه ،اجازه
انتشار رسيد سپرده به شرکت هاي داخلي و خارجي را در بازارهاي سهام خود دادهاند .در حال حاضر
پذيرش رسيد سپرده نزديك به  ۲درصد از کل پذيرشها در بازارهاي اوراق بهادار جهان را تشکيل ميدهند
(کوساندي  .)2510 ،15اين ابزار به دو صورت ملي و بين المللي در بازارهاي سرمايه منتشر ميگردد .رسيد
سپرده ملي از سوي شرکتهاي داخلي در بازارهاي سرمايه داخلي منتشر ميگردد و رسيد سپرده فراملي از
سوي شرکتهاي داخلي در بازارهاي سرمايه ساير کشورها منتشر ميگردد.
در مجموع ،از يکسو نظر به موفقيت نسبي که اين ابزار مالي در اکثر بازارهاي سرمايه کشورهاي
توسعهيافته و درحالتوسعه داشتند ،و از سوي ديگر با توجه به قابليت اين ابزار در افزايش نقدشوندگي،
تأمين مال ي در کنار حفظ کنترل مديريتي ،در پژوهش حاضر ضمن بررسي يافتههاي ساير محققين در
خصوص قابليت اين ابزار به معرفي ساختار انتشار ،دادوستد و ابطال آن پرداخته و در ادامه با تشريح مزايا و
معايب آن و مروري برخي تجربيات خارجي به ارائه مدل عملياتي اين ابزار در بازار سرمايه کشور پرداخته
خواهد شد .در پايان نيز نتيجهگيري و پيشنهادها براي بورس اوراق بهادار تهران ارائه خواهد شد.
 -2مباني نظري و مروري بر پيشينه پژوهش
با توجه به گسترش استفاده از رسيد سپرده در بورسهاي مختلف جهان ،طي سالهاي اخير برخي مطالعات
به بررسي نتايج واقعي انتشار رسيد سپرده در بورسهاي مختلف جهان پرداختهاند .در ادامه به بررسي برخي
نتايج اين تحقيقات اشاره ميگردد.
وازکوز و جيمنز  )251۱( 11در مطالعهاي بر روي تعدادي از شرکتهاي مستقر در کشورهاي برزيل ،آرژانتين،
مکزيك ،شيلي ،کلمبيا و پرو که اقدام به انتشار رسيد سپپرده آمريکپايي ( )ADR12در بپورس آمريکپا کپرده
بودند به اين نتيجه رسيدند که در  5/۱2موارد يکي از رويدادهاي زير اتفاق افتاده است:
 عرضه رسيد سپرده آمريکايي در بورس آمريکا موجب کاهش نوسپانات قيمپت سپهام پايپه در بپازار
محلي شده است (.)5/05
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 عرضه رسيد سپرده آمريکايي در بورس آمريکا موجب بهبود کارايي سهام پايه در بازار محلپي شپده
است (.)5/92
 عرضه رسيد سپرده آمريکايي در بورس آمريکا موجب کاهش نوسانات و افزايش کارايي سپهام پايپه
در بازار محلي شده است.
ايتون و همکاران  )2550( 19در بررسي پذيرش چندگانه سهام حدود  25کشور (از جمله کشورهاي
آمريکاي التين) از طريق رسيد سپرده آمريکايي به اين نتيجه رسيدند که اين اقدام موجب کاهش ريسك
شفافيت و ريسك سيستماتيك در بازار محلي اين کشورها ميشود.
عبداهلل و محسن سعيد  ) 2511( 1۲در بررسي بازارهاي سهام آرژانتين ،برزيل ،شيلي و مکزيك به اين
نتيجه رسيدند که افزايش در حجم معامالت ناشي از انتشار رسيد سپرده (در بازار آمريکا) به دليل کاهش
بخشبندي بازار  10و افزايش حمايت از سهامداران است.
چانگ و کوربيت  )2512( 1۱در بررسي شرکتهاي استراليايي با تأييد "فرضيه پيوند  "10به اين نتيجه
رسيدند که وقتي شرکتها از طريق انتشار رسيد سپرده پذيرش چندگانه ميشوند ،بازدهي (عايدي)
سهامدارن کنترلي کاهش مييابد.
المدانگ و همکاران  )2510( 1۱در مطالعهاي به بررسي تأثير انتشار رسيد سپرده بر هم حرکتي
نقدشوندگي  15در  95کشور طي سالهاي  155۱-2550پرداخت .نتايج اين مطالعه نشان داد که انتشار
رسيد سپرده شرکتها در بازار خارجي موجب کاهش همحرکتي نقدشوندگي در بازار محلي (به اندازه ۱/1
درصد) و افزايش همحرکتي نقدشوندگي در بازار خارجي (به اندازه  15/۲درصد) ميشود .اين اثرات منفي
(کاهشي) براي کشورهايي که داراي بخشبندي باال  ،25محيط اطالعاتي غيرشفاف و زيرساختهاي نهادي
ضعيف تري هستند ،بارزتر است .در اين رابطه مي توان بيان داشت ،زماني که سهام يك شرکت در بازارهاي
خارجي از طريق انتشار رسيد سپرده پذيرش چندگانه ميشود ،درصورتيکه يك شوک قوي ،نقدشوندگي
سهام کل بازار را تحت تأثير قرار دهد ،نقدشوندگي سهام شرکت مذبور کمترين تأثير را از اين شوک
ميپذيرد.
21
کوساندي ( )2510در مطالعهاي به بررسي شرکتهاي مستقر در  ۲1کشور که در بورس آمريکا اقدام
به پذيرش چندگانه  22از طريق انتشار رسيد سپرده آمريکايي طي سالهاي  15۱9-2550کرده بودند،
پراخت .نتايج اين مطالعه نشان داد اين شرکتها داراي کشش پسانداز نقدي ( 29حساب وجوه نقدي)
بيشتري نسبت به قيمت سهام در مقايسه با شرکتهاي پذيرش نشده هستند .اين کشش عليالخصوص
براي شرکتهايي که قيمت آنها حاوي اطالعات بيشتري است ،بارزتر هست .بنابراين شرکتهايي که ارزش
آنها در بورس آمريکا افزايش مي يابد ،انگيزه زيادي براي افزايش سرمايه دارند و ازاينرو وجوه نقدي آنها
افزايش مي يابد .اين انگيزه و تالش صورت گرفته براي افزايش سرمايه وجوه در اين گروه از شرکتها بيشتر
است .درواقع با افزايش قيمت سهام انگيزه سرمايهگذاري در اين شرکتها افزايش مييابد .درمجموع
مهمتر ين نتيجه مستخرج از اين مقاله بر اين موضوع اشاره دارد که مديران شرکت پس از پذيرش چندگانه
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به دليل الزامات شفافسازي سختگيرانه ،انگيزه کمتري به تصاحب سهام سهامداران دارند و درنتيجه با
توجه به حمايت سختگيرانه از حقوق سهامداران ،مشکالت سازماني  2۲اين شرکتها کاهش و دقت بيشتري
در سرمايهگذاري اين شرکتها ايجاد ميشود .يعني با احتمال کمي سرمايهگذاري بيشازحد يا کمتر از حد
از سوي اين سرمايهگذاران صورت ميگيرد.
20
در يك تعريف کلي ،رسيد (گواهي) سپرده ،گواهي قابل دادوستد است که در بازار سرمايه ميزبان
توسط يكنهاد سپرده گذاري به نمايندگي از مالکيت اوراق بهادار در يك شرکت (پذيرششده در بازار سرمايه
محلي  )2۱منتشر ميشود .بر اساس اين تعريف بهطورمعمول ،دارنده رسيد سپرده بهعنوان مالك حقوقي اين
اوراق (تحت عنوان اوراق بهادار پشتيبان) که نزد نهاد سپردهگذاري ،سپردهشده تلقي ميگردد و از کليه
عوايد مالي و حقوقي آن براساس "توافقنامه سپردهگذاري  "20منتفع ميشوند .در اين رابطه نهاد
سپردهگذاري به عنوان وکيل يا نماينده دارندگان رسيد سپرده با ناشر براساس توافقنامه فيمابين (توافقنامه
سپردهگذاري) مسئول حفظ کليه حقوق دارندگان رسيد سپرده در برابر ناشر است.
اوراق بهادار پشتيبان رسيد سپرده ميتواند يکي از موارد زير باشد:
 سهام معمولي
 سهام ممتاز


ETF

 اوراق قرضه
بااينوجود در اکثر موارد ،سهام معمولي بهعنوان اوراق بهادار پشتيبان رسيد سپرده درنظر گرفته
مي شود .با بررسي الزامات اين ابزار مالي در کشورهاي مورد بررسي ،مشاهده ميگردد که تفاوت چنداني در
الزاماتي نظير انتشار ،شفافسازي ،گزارشگري ،ماليات و ...اين ابزار با سهام عادي وجود ندارد .درواقع ساختار
انتشار و دادوستد اين ابزار شباهت بسيار نزديکي به ساختار انتشار و دادوستد سهام در بورسها دارد .البته
در برخي از انواع رسيدهاي سپرده ،آسانگيري هايي براي پذيرش اين اوراق نسبت به پذيرش سهام درنظر
گرفته و مشوقهايي نظير مشوقهاي مالياتي براي دارندگان اين اوراق لحاظ ميشود.
رسيد سپرده در بازار ميزبان براساس نرخ ارز رسمي آن کشور قيمتگذاري ميشود .معموالً قيمت
انتشار رسيد سپرده نيز براساس قيمت جاري سهام در بازار محلي تعيين ميشود .همچنين يك ورقه رسيد
سپرده ميتواند براس اس يك سهم ،چند سهم و يا بخشي از يك سهم (به عنوان نمونه دو ورقه در مقابل يك
سهم) منتشر گردد.
 -1-2انواع رسيد سپرده
با بررسي انواع مختلف رسيد سپرده در نقاط مختلف جهان ميتوان به يك دستهبندي کلي از رسيد سپرده
براساس محل انتشار آن رسيد .در اين راستا برخي از رسيدهاي سپرده در بازارهاي سرمايه ساير کشور
منتشر ميگردد و در اصطالح ميتوان آن را "رسيد سپرده فراملي" نامگذاري نمود .برخي ديگر از انواع
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رسيد سپرده صرفاً در بازارهاي سرمايه داخلي منتشر ميگردد که ميتوان آن را در اصطالح "رسيد سپرده
ملي" نامگذاري نمود .شکل ( )1ساختار کلي رسيد سپرده براساس طبقهبندي اشاره شده را نشان ميدهد:

رسيد سپرده

رسيد سپرده ملي

NVDR

DC

رسيد سپرده فراملي

…

GDR, EDR

ADR

IDR

HDR

…

شكل  -1طبقهبندي رسيد سپرده بر اساس مشخصههاي جغرافيايي
الف) رسيد سپرده ملي
رسيد سپرده ملي ،اوراقي است که توسط يك شرکت پذيرفتهشده در بورس اوراق بهادار با سپردهگذاري
سهام پايه (پشتيبان) نزد يك نهاد واسط (نهاد سپردهگذار) در همان بازار منتشر ميگردد .اين اوراق قابليت
دادوستد در بازار ثانويه را دارند و حتي ميتوانند با سهام شرکت ناشر نيز دادوستد شوند .اين اوراق با عناوين
مختلف در برخي از بورسهاي جهان نظير بورس هلند ،بلژيك ،لوکزامبورگ ،تحت عنوان گواهي سپرده
( ) DC2۱و بورس تايلند تحت عنوان رسيد سپرده بدون حق رأي ( )NVDR25منتشر ميشوند .در خصوص
حق رأي  DCمي توان بيان داشت که در برخي کشورها ،دارندگان اين اوراق داراي حق رأي بوده ،در برخي
موارد داراي حق رأي محدود و در برخي ديگر بدون حق رأي هستند .بااينوجود در کليه موارد ،دارندگان
اين اوراق از کليه منافع و عايدي سهام پايه همانند ساير سهامداران برخوردار هست .الزم به ذکر است که
گواهي رسيد سپرده سهام معرفي شده در اين پژوهش ،از رسيد سپرده ملي الهام گرفته است.
ب) رسيد سپرده فراملي
رسيد سپرده فراملي داراي چارچوبي مشابه با رسيد سپرده ملي است با اين تفاوت که اين اوراق توسط
يك ناشر در بورس محلي از طريق يك نهاد سپردهگ ذاري ،در بازار سرمايه ساير کشورها منتشر ميگردد.
چارچوب کلي اين نوع رسيد در بخش گذشته بيان گرديد .با بررسي تجربيات جهاني مشاهده ميگردد که
انواع مختلف رسيد سپرده در اين گروه معرفي شده است ،حتي برخي رسيدها امکان انتشار در دو يا چند
بازار خارجي را دارند و برخي ديگر صرفاً در يك کشور ميزبان منتشر ميشوند .95
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رسيد سپرده جهاني ( )GDR91و رسيد سپرده اروپايي ( ،)EDR92بهعنوان معتبرترين رسيد سپرده در
بازارهاي مالي جهان بشمار ميآيد که توسط يك بانك سپردهگذار بينالمللي در بورسهاي معتبر بينالمللي
نظير بورسهاي آمريکا و انگلستان پذيرش ميشود .در اين مدل ،متقاضي محلي با ارائه مستندات الزم به
يك بانك سپردهگذار بينالمللي (نظير جي پي مورگان) درخواست انتشار رسيد سپرده جهاني در يکي از
بازارهاي معتبر مي کند .در صورت تأمين شرايط الزم و موافقت بورس ميزبان ،سهام متقاضي نزد يك امين
محلي مورد تأييد بانك سپردهگذار بين المللي سپرده و به پشتوانه آن ،رسيد سپرده جهاني توسط يك نهاد
سپردهگذاري در بازار ميزبان (پس از عقد توافقنامه سپردهگذاري) منتشر ميشود .ساختار انتشار اين اوراق
مشابه موارد ذکرشده در فوق هست ،با اين تفاوت که بانك سپردهگذار بينالمللي بهعنوان واسط بين ناشر و
نهاد سپردهگذاري بورس ميزبان ايفاي نقش ميکند .رسيد سپرده امريکايي ( ،)ADRرسيد سپرده هند
( ،)IDR99رسيد سپرده هنگکنگ ( )HDR9۲و ....از ديگر انواع رسيد سپرده فراملي ميباشند که پذيراي
حضور غيرمستقيم شرکتهاي خارجي در بازارهاي سرمايه داخلي هستند.
با توجه به اينکه تنها تفاو ت بين رسيد سپرده ملي و فراملي در بازار ميزبان هست ،در بخش بعدي
سازوکار انتشار ،مبادله و ابطال رسيد سپردههاي فراملي ارائه ميشود با اين تفاوت که در نوع ملي ،بازار
ميزبان ،همان بازار محلي است .ازاين رو تشريح ساختار کلي انتشار ،دادوستد و ابطال رسيد سپرده براي هر
دو نوع يکسان هست.
 -2-2ساختار کلي انتشار و دادوستد
 -1-2-2انتشار
قبل از انتشار رسيد سپرده ،ناشر بايستي پس از بررسي قوانين و مقررات بازار داخلي و فرابازاري (نظير
قوانين انتقاالت ارزي ،قانون شرکت ها و )...و قوانين کشور ميزبان و کسب اطمينان از عدم وجود مانع براي
پذيرش رسيد سپرده پس از اخذ موافقت هيأتمديره و مجمع عمومي ،اقدام به مذاکره با نهاد سپردهگذاري
در کشور ميزبان مي کند .پس از توافق طرفين در خصوص انتشار رسيد سپرده ،يك توافقنامه همکاري تحت
عنوان "توافقنامه سپردهگذاري" بين ناشر و سپردهگذاري منعقد ميشود .بهطورمعمول اين توافقنامه شامل:
 تعهدات سپردهگذاري در خصوص پيگ يري اخذ مجوز انتشار رسيد سپرده از مراجع حقوقي و مرتبط
در بازار سرمايه ميزبان
 تعهدات سپرده گذاري در قبال دارندگان رسيد سپرده (اعم از انتشار رسيد سپرده ،توزيع سود و
ساير عوايد مالي ،انتشار گزارشهاي دورهاي ،اطالعرساني و)....
 موارد مربوط به حق رأي دارندگان رسيد سپرده و چگونگي انتقال حق رأي آنها (در صورت وجود)
 تعهدات ناشر به سپرده گذاري و دارندگان رسيد سپرده در خصوص تبعيت از قوانين و مقررات بازار
سرمايه ميزبان
 شرايطي که براساس آن ناشر ميتواند اقدام به جايگزيني نهاد سپردهگذاري با نهاد ديگري کند.
 شرايط مربوط به بازخريد و ابطال رسيد سپرده
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 شرايط مربوط به افزايش سرمايه از طريق انتشار مجدد رسيد سپرده در آينده
پس از عقد توافقنامه و تعيين امين از سوي سپردهگذاري (يا نهادي که موظف به سپرده گيري سهام
پايه در بازار داخلي است) مرحله اجرايي انتشار رسيد سپرده آغاز ميگردد .شکل ( :)2روند کلي انتشار رسيد
سپرده در بازار سرمايه ميزبان را نشان ميدهد.

5
سرمايهگذاران

4

6

کارگزار محلي

6

بورس اوراق بهادار
خارجي

سپردهگذاري

3

عقد
توافقنامه

امين

سپردهگذا

2

1

کارگزار محلي

ري
بورس اوراق بهادار
داخلي

1

1

5
ناشر

شكل  -2روند کلي انتشار رسيد سپرده در بازار سرمايه ميزبان
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در مرحله نخست ،ناشر به کارگزار محلي ،سفارش انتقال سهام پايه پذيرفتهشده در بورس اوراق
بهادار را به امين ميدهد .البته ناشر ميتواند بجاي سپردهگذاري سهام موجود ،با انتشار سهام جديد
در بورس اوراق بهادار ،آنها را از طريق کارگزار نزد امين سپرده کند.
پس از سپرده شدن سهام نزد امين ،امين ضمن تأييد دريافت سهام ،مشخصات سهام را براي
سپردهگذاري ارسال مي کند .در صورت تعامل باالي بين دو بورس ،اين امکان وجود دارد که سهام
بهصورت مستقيم نزد سپردهگذاري در بازار ميزبان سپرده شود.
در مرحله بعد سپردهگذار اقدام به عرضه اوليه رسيد سپرده به سرمايهگذران ميکند و وجوه
جمعآوري شده را پس از کسر کارمزد سپرده گذاري و امين (و هرآنچه در توافقنامه سپردهگذاري
آمده است) به ناشر انتقال ميدهد.
و در ادامه سرمايهگذاران مي توانند اقدام به دادوستد رسيد سپرده در بازار سرمايه ميزبان کند.

 -2-2-2دادوستد
فرآيند دادوستد و معامله رسيد سپرده در بازار ميزبان در کليه موارد همانند معامله سهام هست .در اکثر
کشورهاي موردبررسي کارمزدهاي معامله ،ماليات ها ،ساعات معامالتي و ساير ريزساختارهاي مربوط به سهام
براي رسيد سپرده نيز صادق است .شايان ذکر است در مدل ملي (داخلي) که در بورس تايلند وجود دارد،
امکان معامله رسيد سپرده با سهام پايه و بالعکس نيز وجود دارد.
 -3-2-2ابطال
درصورتي که دارندگان رسيد سپرده تمايل به مالکيت اين اوراق نداشته باشند ،با ارائه آن به
سپردهگذاري ،براساس توافقنامه سپردهگذاري مالك سهام پايه ميشوند و در صورت عدم تمايل به نگهداري
آن ،ميتوانند از طريق سپرده گذاري اقدام به فروش آن در بورس محلي به ناشر يا ساير سهامداران (براساس
مفاد توافقنامه) کنند .شکل ( )2روند کلي ابطال رسيد سپرده در بازار سرمايه ميزبان را نشان ميدهد.
 در مرحله نخست ،دارنده رسيد سپرده از طريق کارگزاري ،با ارائه رسيد سپرده به سپردهگذاري
درخواست ابطال رسيد را ميکند.
 پس از دريافت درخواست ابطال ،سپرده گذاري به امين درخواست آزادسازي تعداد سهام معادل رسيد
ابطالشده را مي دهد .در اين راستا براساس توافقنامه سپردهگذاري سه حالت زير قابلتصور است:
الف) تعداد سهام آزادشده به دارنده رسيد سپرده اعطاء ميشود .درواقع دارنده رسيد سپرده با تبديل
رسيد خود به سهام ،اکنون بهعنوان سرمايهگذار خارجي در بازار محلي شناخته ميشود و ميتواند
سهام خود را با ساير سهام ديگر دادوستد کند.
ب) سپرده گذاري اقدام به فروش سهام معادل رسيد سپرده در بازار محلي ميکند و وجوه آن را به
دارنده رسيد سپرده اعطاء ميکند.
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ج) بر اساس توافق صورت گرفته ،سپردهگذاري سهام معادل رسيد ابطالشده را به ناشر واگذار کرده و بر
اساس نرخ جاري سهام در بازار محلي ،وجوه آن را از ناشر مطالبه و به دارنده رسيد سپرده اعطاء
ميکند.

6
سرمايهگذاران


1
1

سپردهگذاري


2

کارگزارمحلي

1

بورساوراق
بهادارخارجي

3

امين

عقد
4
توافقنامه

5

کارگزارمحلي

سپردهگذا
ري

بورساوراق
بهادارداخلي
5
5

6
ناشر/سرمايهگذاران


شكل  -3روند کلي ابطال رسيد سپرده در بازار سرمايه ميزبان

 -3مزايا و ريسکهاي رسيد سپرده
انتشار رسيد سپرده بهعنوان يك روش غيرمستقيم پذيرش چندگانه تلقي ميگردد .ازاينرو مزايا
پذيرش چندگانه بهطور خالصه به تفکيك مشارکتکنندگان مختلف بازار سرمايه در جدول ( )1ارائهشده
است.
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جدول  -1مزايا انتشار رسيد سپرده ه تفكيک فعاالن بازار سرمايه
شرکت ناشر











سهامدار محلي
90

بورس ميزبان

بورس محلي













افزايش روئيت شرکت ؛
بهبود حاکميت شرکتي؛

افزايش ارزش شرکت؛
کاهش هزينه سرمايه براي 
سهامداران کنترلي؛
افزايش شهرت يا اعتبار تجاري 

(برند)؛
افزايش سرمايه با هزينه کم؛ 

کاهش مشکالت سازماني 9۱؛
تصميمهاي
اتخاذ

سرمايهگذاري بهتر؛







افزايش نقدشوندگي سهام؛
افزايش اطالعات افشاء شده؛

بهبود حاکميت شرکتي؛
از 
حمايت
افزايش
سهامداران اقليت؛
افزايش قيمت سهام شرکت؛
کاهش هزينه معامله؛
کاهش ريسك سيستماتيك؛
کاهش نوسانات قيمت
سهام؛
افزايش سود سهام؛
همحرکتي
کاهش
90
نقدشوندگي
9۱
کاهش همزماني قيمت
کاهش سوء استفاده از منافع
خصوصي؛
افزايش حضور سرمايهگذاران
خارجي؛

افزايش حجم معامالت؛
افزايش کارايي بازار؛
افزايش تعداد سهامدارن؛
افزايش حضور سرمايهگذاران 
خارجي؛



افزايش حجم معامالت؛
افزايش اعتبار بينالمللي
شرکت؛
حضور
افزايش
سرمايهگذاران خارجي؛
افزايش نقدشوندگي ؛
افزايش کارايي بازار؛

منبع :يافتههاي محقق از منابع شماره ( 0تا )21

عمدهترين ريسكهاي رسيد سپرده در سطح جهاني شامل موارد زير هست.
 ريسك سياسي
بيثباتي سياسي دولتها در کشورهايي که بازار سرمايه محلي قرار دارد ،بهعنوان مهمترين ريسك اوراق
بهادار خارجي شناخته ميشود .در صورت وقوع آشوب و انقالب ،تحريمهاي بينالمللي يا تنشهاي بين دو
کشور ،امکان ملي شدن بنگاههاي اقتصادي يا عدم پايبندي ناشران (بهاجبار يا اختيار) به ارائه تعهدات در
قبال دارندگان رسيد سپرده وجود دارد.
 ريسك نرخ ارز
ازآنجاييکه عوايد حاصل از سهام عادي پس ا ز تبديل به ارز کشور ميزبان ،به دارندگان رسيد سپرده
پرداخت مي شود ،در صورت ايجاد هرگونه تغيير در نرخ برابري بين دو ارز کشور محلي و ميزبان ،امکان
کاهش عايدي دارندگان رسيد سپرده برحسب ارز داخلي افزايش مييابد.
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 ريسك تورم
نرخهاي تورم باال در کشورهايي که بازار سرمايه محلي قرار دارد ،ضربه قابل توجهاي به کسبوکار شرکتها
وارد ميکند که اين امر موجب کاهش قدرت خريد ميشود و اثر آن را ميتوان در قيمت سهام شرکتها در
بازار محلي مشاهده نمود.
 -4مروري بر تجربيات جهاني ساختار رسيد سپرده
 -1-4رسيد سپرده فراملي
 -1-1-4بورس آمريكا
بازار سرمايه اياالتمتحده آمريکا ،بهعنوان بزرگترين بازار دادوستد گواهي رسيد سپرده در جهان بشمار
ميآيد .رسيد سپرده آمريکايي براي اولين بار در سال  1520بهعنوان يك روش ساده براي سهامداران
آمريکايي که تمايل به خريد سهام شرکتهاي خارجي در بورسي خارج از بورس آمريکا داشتند ،معرفي شد.
در يك تعريف کلي ،رسيد سپرده آمريکايي ( )ADRيك گواهي قابل معاملهاي است که از سوي يك نهاد
سپردهگذاري (بانك آمريکايي) به پشتوانه سهام پايه سپردهشدهِ ناشر خارجي (در بورسهاي محلي) ،در
بورس امريکا منتشر ميشود .اين گواهي بر اساس نرخ دالر قيمتگذاري ميشود .دارندگان اين اوراق ،کليه
عايدي ناشي از سود تقسيمي و عايدي سرمايه را بهصورت دالر دريافت ميکنند .درواقع سود سهام دارندگان
اين اوراق پس از کسر هزينه تبديل ارز و مالياتهاي جانبي پرداخت ميشود .اين گواهي در هر سه بازار
نزديك ،نيويورک AMEX ،و همچنين بازار خارج از بورس ( )OTCمنتشر و دادوستد ميشود .در بازار
سرمايه آمريکا  0نوع  ADRمنتشر ميشود که در شکل ( )2نشان داده شده است.

ADR

تضميني

سطحيک

سطحدو

غيرتضميني

سطحسه

قانون 144A

شكل  -4انواع ADR
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در يك دستهبندي کلي ADR ،به دو گروه  ADRتضميني  95و  ADRغيرتضميني  ۲5طبقهبندي ميشود.
 ADR غيرتضميني
اين رسيد بدون مشارکت مستقيم ناشر خارجي تنظيم ميگردد .انتشار  ADRغيرتضميني ميتواند به
درخواست يك کارگزار فروشنده در بورس محلي جهت انتشار  ADRدر بورس آمريکا صورت گيرد.
بااين وجود زماني اين گواهي در بازار آمريکا منتشر ميشود که شرکت غيرآمريکايي متعهد به رعايت الزامات
گزارشگري بر اساس قانون  159۲اوراق بهادار آمريکا باشد .در سالهاي اخير استقبال چنداني از نوع
غيرتضميني نميشود.
 ADR تضميني
اين رسيد با مشارکت مستقيم ناشر خارجي و نهاد سپردهگذاري ايجاد ميشود .ناشر خارجي با تکميل
بيانيه ثبت و امضاي فرم شماره  ۱وارد يك "توافقنامه سپردهگذاري" با نهاد سپردهگذاري ميشود .در اين
توافق نامه کليه عوايد مالي و حقوقي (نظير حق رأي و )...و مسئوليت طرفين مشخصشده است .همچنين
کارمزدها و ساير موارد نيز در آن معينشده است .به طورمعمول در اين نوع رسيد ،نهاد سپردهگذاري موافقت
ميکند تاريخ مجمع عمومي و ساير اطالعات مربوط به ناشر خارجي را به دارندگان  ADRاطالعرساني کند و
دارندگان  ADRمي توانند حق رأي خود را از طريق نهاد سپردهگذاري اعمال نمايد.
 ADRتضميني در سه سطح متفاوت مي توانند در بازار سرمايه آمريکا ثبت شوند .هرکدام از اين سه سطح
داراي رويههاي ثبت متفاوت ،قوانين مختلف و الزامات افشاگري مالي و گزارشگري متفاوتي هستند.
ازآنجاييکه شيوه هاي حسابداري و افشاگري مالي شرکت بستگي به تمايل شرکت در خصوص انتخاب گزينه
"نوع پذيرش" دارد ،بنابراين مهمترين مؤلفه در اين رابطه نوع تمايل شرکتها به انتخاب نوع پذيرش است.
در ادامه جزئيات هر يك از انواع ADRها تشريح ميشود.
الف)  ADRسطح يک
 ADRسطح يك که بهصورت برگههاي صورتي هستند سادهترين و کمهزينهترين ابزار مالي براي حضور
شرکت هاي خارجي در بازار سرمايه آمريکا هستند که صرفاً مي توانند در بازار خارج از بورس انتشار و از
طريق سرمايه گذاران خرد خريداري و معامله شوند .ناشر اين نوع از رسيدها ،لزومي به تبعيت از الزامات
استانداردهاي حسابداري آمريکا ندارد .اگرچه انتشار و دادوستد اين ابزار صرفاً در بازار خارج از بورس صورت
ميگيرد ،اما ناشر ميتواند بهمرور زمان با تأمين الزامات بورسهاي ملي ،رسيد سپرده سطح يك را به سطوح
باالتر ارتقاء بدهد.
ب)  ADRسطح دو
تفاوت بارز اين رسيد نسبت به رسيد سطح يك ،الزام پذيرش اين رسيد نزد کميسيون بورس اوراق
بهادار است .بنابراين با توجه به اين الزام ،اين رسيدها قادر به انتشار و دادوستد در يکي از بورسهاي معتبر
آمريکا ( )NYSE, Amex,NAZDAQهستند .الزم به ذکر است ADRهايي که در يکي از بازارهاي سهگانه
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بورس آمريکا پذيرش مي شوند ،داراي درجه روئيت باالتري هستند و حجم باالي معامالت آنها در اين بازار
موجب باال بودن ميزان نقدشوندگي اين رسيدها نسبت به رسيد سطح يك است.
ج)  ADRسطح سه
تفاوت بارز  ADRسطح سه نسبت به  ADRسطح دو ،امکان افزايش سرمايه از طريق عرضه عمومي در
بورسهاي آمريکا است .درواقع  ADRسطح دو به پشتوانه سهام پايه موجود منتشر ميگردد ،اين در حالي
است که  ADRسطح سه به پشتوانه سهام جديد منتشر ميگردد.
د)

 ADRقانون 144A

 ADRقانون  144Aاوراقي است که بهصورت عرضه خصوصي به خريداران نهادي واجدالشرايط
فروخته ميشود و دادوستد اين گواهيها صرفاً بين اين خريداران صورت ميگيرد .اين اوراق همانند ADR
سطح يك نيازي به ثبت نزد کميسيون بورس و اوراق بهادار ندارد .بر اساس قوانين آمريکا ،خريدار نهادي
واجدالشرايط ،يكنهاد سرمايهگذاري معتبري است که حداقل  155ميليون دالر در اوراق بهادار
سرمايهگذاري کرده باشد .اين آستانه براي شرکتهاي کارگزاري و معاملهگران  15ميليون دالر هست.
در حال حاضر ،در سه بازار نيويورک ،نزدک و بازار خارج از بورس ،گواهي رسيد سپرده شرکتها از 29
کشور توسعهيافته اروپايي 0 ،کشور توسعهيافته آسيا و اقيانوسيه 19 ،کشور منطقه آمريکاي التين و
کارائيب 0 ،کشور نوظهور آسيايي ۱ ،کشور نوظهور اروپايي و  ۱کشور منطقه خاورميانه و آفريقا پذيرفتهشده
است .بدون شك حضور شرکتهاي خارجي در بورسهاي آمريکايي عالوه بر دسترسي به بزرگترين بازار
جهاني سرمايه ،موجب شهرت جهاني اين شرکتها در بازارهاي بينالمللي ميشود ،بااينوجود .شرکتهاي
که  ADRآنها در بورسهاي اصلي نظير نزديك يا نيويورک معامله ميشود بايستي الزامات مربوط به
استانداردهاي حسابداري و گزارشگري مربوط به شرکتهاي آمريکايي را بپذيرند ،اما شرکتهايي که ADR
آنها در بازارهاي خارج از بورس پذيرش ميشود متعهد به الزامات سهلگيرانهتري هستند.
 -2-1-4بورس هنگکنگ
بورس هنكگنك داراي موقعيت استراتژيکي در ميان بازارهاي آسيايي دارد و بهعنوان يك مرکز مالي در
هنگکنگ ،سرزمين اصلي چين و منطقه آسيا-پاسيفيك شناخته ميشود .نکته قابلتوجه اينکه با توجه به
فقدان بازار رسيد سپرده در اين منطقه ،بازار رسيد سپرده هنگکنگ (  )HDR۲2نقش مهمي در اين منطقه
دارد .چارچوب رسيد سپرده هنگکنگ در مي  255۱شروع و در جوالي همان سال به مرحله اجرا رسيد.
اين رسيدها بهمنظور پذيرش بيشتر شرکت هاي خارجي در بورس اين کشور بود .مدل رسيد سپرده
هنگکنگ از سوي شرکت خدمات مالي هنگ کنگ ( )HKEx۲9ارايه شده است .براساس اين مدل يك ناشر
مجبور نيست که قبل از انتشار  HDRدر بورس هنگکنگ ،در يك بورس ديگر پذيرش شود .ناشراني که
تمايل به انتشار  HDRدر بورس هنگ کنگ دارند ،مکلف به رعايت همان الزامات هستند که براي سهام
وجود دارد .در واقع در بورس هنگکنگ ،مقررا ت پذيرش ،درج ،فرآيند پذيرش و تعهدات مربوط در HDR
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دقيقاً مشابه مقررات سهام است .بورس هنگکنگ يك اختيار به ناشر خارجي براي انتخاب يك معيار از سه
معيار «ارزيابي صالحيت» (اعم از ،معيار  )1ارزش بازاري/درآمد )2 ،معيار سودآوري و  )9معيار جريان
نقدي/درآمد /ارزش با زاري) براي انتشار رسيد سپرده در بورس ميدهد .درواقع ناشر ميتواند به اختيار خود
با تأمين يکي از معيارهاي سهگانه فوق ،اقدام به انتشار  HDRدر بورس هنگکنگ کند .جدول ( )9به
تشريح هر يك از اين الزامات پرداخته است.
جدول  -3الزامات پذيرش  HDRدر بورس اوراق بهادار هنگکنگ










معيار ارزيابي ارزش

معيار ارزيابي ارزش بازاري/درآمد/

بازاري/درآمد

جريان نقدي


ثبت حداقل  9سال سابقه معامله
تداوم مديريت براي حداقل سه 
سال مالي اخير
تداوم مالکيت و کنترل براي 
حداقل يك سال مالي حسابرسي

شده اخير
ارزش بازاري حداقل ۲555
ميليون دالر هنگکنگ (  )HK$
در زمان پذيرش
و حداقل درآمد  055ميليون دالر
هنگکنگ در آخرين سال مالي 
حسابرسي شده

معيار ارزيابي سودآوري


ثبت حداقل  9سال سابقه معامله
تداوم مديريت براي حداقل سه سال 
مالي اخير
تداوم مالکيت و کنترل براي حداقل يك
سال مالي حسابرسي شده اخير
ارزش بازاري حداقل  2555ميليون دالر 
هنگکنگ (  )HK$در زمان پذيرش
حداقل درآمد  055ميليون دالر
هنگکنگ در آخرين سال مالي

حسابرسي شده
برخورداري از جريان نقدي مثبت حداقل
دالر هنگکنگ از 
 155ميليون
فعاليتهاي عملياتي طي سه سال مالي
اخير

ثبت حداقل  9سال سابقه معامله
برخورداري از حداقل  25ميليون
دالر هنگکنگ بهعنوان سود
منتسب به سهامداران در آخرين
سال مالي
برخورداري از حداقل  95ميليون
دالر هنگکنگ بهعنوان سود
منتسب به سهامداران در دو سال
مالي پاياني
تداوم مديريت براي حداقل سه
سال مالي اخير
تداوم مالکيت و کنترل براي
حداقل يك سال مالي حسابرسي
شده اخير

منبع :بورس هنگکنگ

بورس هنگکنگ طي سالهاي گذشته مسير رو به رشدي در انتشار رسيد سپردهها داشت .در
هنگکنگ محدوديتي در خصوص درصد مشارکت سرمايهگذاران وجود ندارد .براي انتشار رسيد سپرده ،فقط
نياز به ثبت يك سهام عادي خارجي است .اين ويژگي فقط در اين کشور وجود دارد و در ساير کشورهاي
موردبررسي وجود ندارد .بورس هنگکنگ تنها بازاري است که اجازه معاوضه "دوطرفه" رسيد با سهام (و
سهام با رسيد) را ميدهد.
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 -3-1-4بورس تايوان
رسيد سپرده شرکت هاي خارجي که در بورس اوراق بهادار تايوان پذيرش ميشوند ،تحت عنوان رسيد
سپرده تايوان ( )TDR۲۲ناميده ميشوند .در سالهاي اخير ،تايوان به يکي از محبوبترين مقاصد ناشران
خارجي در منطقه آسيا تبديل شده است .آزادسازي بازار سرمايه تايوان و تغيير در قوانين حاکم بر پذيرش
شرکتهاي خارجي در سال  255۱اين اجازه را به شرکت هاي خارجي غيرتايواني داد تا بتوانند در بازار سهام
تايوان اقدام به پذيرش  TDRکنند .در اين دوره از ديگر عواملي که موجب جذابيت اين بازار شد ميتوان به
حضور خوشههاي صنعتي با فناوري باال  ،۲0نسبتهاي  P/Eمناسب شرکتهاي پذيرششده در اين بازار و
سطح نقدشوندگي باالي در اين بازار اشاره کرد .به هر جهت پذيرش  TDRبه ناشران خارجي اجازه ورود به
بازار سرمايه تايوان و دسترسي به اين بازار پررونق مالي را ميدهد .در بورس تايوان  ۱قانون حاکم بر رسيد
سپرده وجود دارد  .۲۱جدول ( )۲برخي از مهمترين الزامات مالي و افشاگري مربوط به قوانين انتشار  TDRرا
نشان ميدهد.
جدول  - 4برخي از مهمترين الزامات مالي و افشاگري مربوط به قوانين انتشار TDR
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شرکت متقاضي بايد حداقل  25ميليون سهام منتشره داشته باشد يا ارزش بازار سهام آن حداقل  955ميليون
(معادل  15ميليون دالر آمريکا) باشد.
در آخرين گزارش مالي شرکت ،حقوق صاحبان سهام شرکت بايد حداقل  ۱55ميليون ( TWDمعادل  25ميليون
دالر آمريکا) باشد.
سود قبل از ماليات شرکت حداقل  ۱درصد حقوق صاحبان سهام در آخرين سال و حداقل  9درصد حقوق صاحبان
سهام در دو سال مالي پاياني باشد.
سود قبل از ماليات شرکت بايد حداقل  205ميليون ( TWDمعادل  ۱.0ميليون دالر آمريکا) در دو سال پاياني باشد.
در زمان ارايه درخواست پذيرش ،تعداد دارندگان  TDRدر تايوان نبايد کمتر از  1555دارنده باشد و سهامداران بايد
مالك حداقل  25درصد سهام (يا حداقل  15ميليون سهم) باشند.
براي انتشار  ، TDRسهام ناشر خارجي بايد بانام باشد و در بورس کشور خارجي پذيرفتهشده باشد يا در بازار اوراق
بهادار توسط يك مرجع صالحيتدار تأييدشده باشد.
سهام پايه  TDRميتواند يا قبالً منتشرشده باشد يا سهام جديد باشد؛ بااينوجود محدوديت حداکثري در خصوص
مقدار منتشرشده وجود ندارد.
دارنده  TDRميتواند از نهاد سپردهگذاري درخواست بازخريد  TDRو دريافت سهام را داشته باشد.
نهاد سپردهگذاري به درخواست دارنده  TDRميتواند اقدام به بازخريد  TDRو ارائه سهام کند يا ميتواند  TDRرا در
بازاري که اين گواهي پذيرششده بفروشد.
نهاد سپردهگذار ميتوان در زمان بازخريد گواهيها ،اقدام به انتشار مجدد  TDRکند و يا در صورت افزايش سرمايه
ميتواند اقدام به انتشار  TDRجديد کند.
بيانيه هاي مالي و اطالعات مربوط به مديران و سرپرستان تعيينشده بهوسيله سهامداران نهادي و سهامداراني که
بيش از  15درصد سهام را نگه ميدارند بايستي بهصورت دورهاي افشا گردد.
TWD
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با مروري بر روند پذيرش شرکتها ،اگرچه طرح  TDRدر سال  1552معرفي شد ،اما اولين  TDRدر
سال  1555معرفي شد و تا سال  255۱به  ۲مورد رسيد .اما اعمال اصالح گامبهگام قوانيني و الزامات
پذيرش  TDRاز سوي نهادهاي بازار و حذف محدوديت حجم جابجايي پول از سوي دولت تايوان موجب شد
تا در سال  2555تعداد  TDRپذيرفتهشده با رشد  205درصدي به  1۲مورد و در سالهاي  2515و 2511
به ترتيب به  2۱و  9۲مورد افزايش يابد.
 -4-1-4بورس برزيل
مقامات بازار سرمايه برزيل ،در سالهاي گذشته بهتدريج بستر حضور بازارهاي خارجي براي
سرمايهگذاران داخلي را فراهم نموده و طي اين سالها تالش کردند تا بستر حضور بازارهاي سرمايه
بينالمللي را به برزيل باز کند .رسيد سپرده برزيل ( )BDR۲0گواهي است که به نمايندگي از اوراق بهادار
پذيرششده شرکتهاي خارجي بهوسيله يك نهاد سپردهگذاري در برزيل منتشر ميشود .اين اوراق در سال
 1552بهمنظور جذاب کردن بورس اوراق بهادار سائوپائولو براي سرمايهگذاران داخلي و شرکتهاي خارجي
معرفي شد .بر اساس قوانين و مقررات بازار سرمايه برزيل BDR ،همانند  ADRدر دو گروه تضميني و غير
تضميني قرار ميگيرد .در گروه تضميني  BDRدر سه سطح و در گروه غير تضميني صرفاً در يك سطح
امکان انتشار در بازار سرمايه برزيل را دارد.
جدول  -5انواع  BDRدر بازار سرمايه برزيل
نوع BDR

توضيحات

تضميني
سطح يك :عدم الزام ثبت در بورس
سطح دو :الزام ثبت در بورس
سطح سه :الزام ثبت در بورس و امکان عرضه
عمومي (به منظور افزايش سرمايه)

غير تضميني
سطح يك :عدم الزام ثبت در
بورس

 BDR سطح يک
سادهترين روش حضور شرکتهاي خارجي در بازار سرمايه برزيل انتشار  BDRسطح يك است .معامالت
 BDRسطح يك در بازار غيرمتشکل OTC۲۱صورت ميگيرد و فقط سرمايهگذاران واجدالشرايط  ۲5مجاز به
خريد و دادوستد آنها هستند.
 BDR سطح دو
شرکتهايي که از طريق  BDRسطح دو اقدام به پذيرش چندگانه در بورس برزيل ميکنند ،ملزم به
ثبت نزد مقام ناظر بازار اوراق بهادار برزيل هستند و گواهي آنها مي تواند در بورس اوراق بهادار ،بازارهاي
 OTCمتشکل  05يا سيستمهاي معامالت الکترونيکي معامله شود.
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 BDR سطح سه
اين برنامه فقط براي اوراق بهاداري است که بهطور همزمان در بورس برزيل و بورس خارجي اقدام به
افزايش سرمايه (از طريق انتشار سهام جديد) ميکنند .شرکتهايي که براي اين سطح درخواست ميدهند
ملزم به ثبت نزد مقام ناظر بازار اوراق بهادار برزيل براي درج معامالت در بازار بورس اوراق بهادار ،بازارهاي
 OTCمتشکل يا سيستمهاي معامالت الکترونيکي معامله هستند.
در خصوص عملکرد اين رسيد ميتوان بيان داشت که معموالً  BDRدر ميان شرکتهاي بينالمللي که
ارتباط قوي با اقتصاد برزيل دارند ،محبوب است .طي چند دهه گذشته تغييرات مناسب در سياستهاي
اقتصادي دولت برزيل ،تأث يرات مثبتي در رشد بازار سرمايه اين کشور داشته است .اين رشد اقتصادي در
سالهاي اخير تسريع شده است .با نگاهي بر آمار شرکتهاي خارجي که اقدام به انتشار  BDRدر بازار
سرمايه برزيل کردهاند مشاهده ميگردد که قبل از سال  2515در حدود  15شرکت اقدام به انتشار BDR
غير تضم يني سطح يك در اين بازار کرده بودند .به دنبال اصالح مقررات بورس اوراق بهادار سائوپائولو در 0
اکتبر  2515عالوه بر  15شرکت موجود 15 ،شرکت ديگر تا  25نوامبر  2515اقدام به انتشار  BDRکردند.
روند مثبت انتشار  BDRشرکتهاي خارجي در بورس برزيل به حدي بود که تا سال  251۲در حدود 05
نوع  BDRغير تضميني سطح يك در بازار سرمايه برزيل معامله ميشد که برخي از اين BDRها متعلق به
شرکتهاي معتبر چندمليتي نظير ايبي ( ،)eBayفورد ،گوگل ،جانسون و جانسون ،نايك ،مكدونالد هستند.
در سالهاي اخير عالوه بر انتشار  BDRسطح يك ،چهار شرکت معتبر  01اقدام به انتشار  BDRسطح سه و 0
شرکت نيز اقدام به انتشار  BDRسطح سه کردهاند.
 -5-1-4بورس هند
با آغاز قرن  ،21رسيد سپرده هند ( )IDR02باهدف جذب سرمايهگذاران هندي ،براي شرکتهاي
خارجي که تمايل به حضور در بازار سرمايه هند داشتند ،معرفي شد .در اين بازار ،قيمتگذاري IDR
بهصورت آزادانه صورت ميگيرد .بااينوجود براساس اميدنامه  ،IDRقيمت انتشار اين اوراق بر اساس قيمت
سهام پايه در بازار سرمايه محلي تعيين ميشود .ساختار اين گواهيها نيز مانند ساير گواهيها در بازارهاي
ديگر است که براساس آن به پشتوانه سهام پايه نگهداري شده توسط امين ،رسيد در يك بازار خارجي
منتشر ميشود .اين اوراق ميتوانند بهطورمعمول با س هام پايه مبادله شوند و امکان فروش سهام پايه در
بازار محلي نيز وجود دارد .اما بهطور خودکار امکان تعويض نميباشد .يعني نهاد سپردهگذاري در صورت
بازخريد رسيد بايد اين اوراق را ابطال نمايد و در عوض سهام متناسب پايه را به دارنده گواهي بدهد و امکان
تعويض در اين شرايط وجود ندارد .عمدهترين الزامات مربوط به پذيرش  IDRدر جدول ( )0ارائهشده است.
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جدول  -6عمدهترين الزامات مربوط به پذيرش IDR










09

برخورداري از حداقل  05ميليون دالر سرمايه پرداختهشده
برخورداري از حداقل  155ميليون دالر ارزش بازاري سرمايه (در طول سه سال پاياني) در بازار محلي
حضور در بورس اوراق بهادار بهصورت مداوم حداقل به مدت  9سال.
سابقه توزيع سود حداقل در سه سال در طول  0سال پاياني
حداقل  05درصد رسيد منتشره بايستي به خريداران نهادي واجدالشرايط ( )QIB0۲اختصاص داده شود .همچنين
 95درصد رسيد منتشره بايستي به سرمايهگذاران حقيقي خرده عرضه شود 25 .درصد باقيمانده نيز بايستي به
صالحديد شرکت ناشر بين سرمايهگذاران غير نهادي ( )NIIو کارکنان تقسيم شود.
کسري تقاضا براي رسيد سپرده از سوي خريداران نهادي واجد شرايط ميتواند با مازاد تقاضا از سوي گروهي ديگر،
تعديل شود.
رسيد سپرده زماني مي تواند به سهام پايه تبديل شود که حداقل بيش از يك سال از زمان انتشار آن گذشته باشد و
منطبق با مفاد "قانون نرخ ارز خارجي" و الزامات ابالغشده از سوي بانك مرکزي هند باشد.
منبع :بورس هند

با بررسي عملکرد اين ابزار مي توان بيان داشت ،رسيد سپرده هند اگرچه در سال  2555معرفي شد ،اما
اولين رسيد سپرده در اين کشور در سال  2515نزد بورس اوراق بهادار ملي و بورس بمبئي پذيرش شد .با
بررسي داليل عدم موفقيت اين گواهيها در بورس هند مشاهده ميگردد که موارد زير از مهمترين موانع
پيادهسازي اين اوراق بشمار ميآيند:
 محدوديت معاوضه پذيري؛ امکان معاوضه رسيد با سهام پايه تا يك سال پس از تاريخ انتشار
رسيدها وجود ندارد؛
 قوانين و الزامات سختگيرانه پذيرش؛
 عدم شفافيت در مورد مسئله ماليات؛
 تبليغات ضعيف؛
نگراني از شرط تخصيص  05درصدي  IDRبه سرمايهگذاران خرد .ازآنجاييکه سرمايهگذاران خرد
نميتوانند شرکتهاي خارجي را در بورس هاي خارجي تحت کنترل داشته باشند ،اين يك محدودتي براي
سرمايه گذاري در اين رسيدها است .زيرا خريداران نهادي واجد شرايط قدرت باالتري براي کنترل اين
شرکتها دارند.
 -2-4رسيد سپرده ملي
 -1-2-4تايلند
بورس تايلند با ارزش بازاري  ۲۱5ميليارد دالر به عنوان يکي از بورسهاي معتبر در منطقه جنوب شرق
آسيا بهحساب ميآيد .بورس تايلند در اوايل سال  2555اقدام به معرفي ابزار مالي جديد نمود که شباهت
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بسياري به رسيدهاي سپرده ( )DRداشت که در کشورهاي مختلف منتشرشده بود ،با اين تفاوت که اين ابزار
جديد حالت بوميشده DRها بود و شرکت هاي داخلي مجاز به انتشار آن در بورس داخلي بودند .از ديگر
ويژگيهاي اين ابزار مالي ميتوان به عدم برخورداري از حق رأي دارندگان اين ابزار اشاره نمود که اين
قابليت موجب حفظ کنترل مديريتي سهامداران بنيادي شرکتها ميشد .اهميت اين موضوع به حدي بود
که از آن در نامگذاري اين اوراق ،در نظر گرفتهشده بود .اين ابزار مالي تحت عنوان رسيد سپرده بدون حق
رأي ( )NVDR00ناميده ميشوند .در يك تعريف جامع  NVDRيك ابزار مبادالتي جديدي است که از سوي
"شرکت تايلندي  "NVDR0۱وابسته به بورس اوراق بهادار ،منتشر ميگردد .اوراق بهادار پشتيبان رسيد
سپرده شامل موارد زير است:
 )1سهام معمولي
 )2سهام ترجيحي
 )9وارانت
 -3-4حق تقدم قابل انتقال ()TSR57
مهمترين مزاياي انتشار اين اوراق در بورس تايلند به ترتيب زير ميباشند.
 انتشار اين اوراق موجب حذف موانع سرمايهگذاري خارجي (محدوديت مالکيت خارجي ) شد.
درواقع سرمايهگذاران خارجي که پيش ازاين امکان حضور و معامله در بورس تايلند را نداشتند،
با توسل به اين ابزار ميتوانند در بازار سرمايه تايلند حضورداشته باشند.
 دارندگان اين اوراق (اعم از سرمايه گذاران داخلي و خارجي) از کليه منافع مالي سهام پايه اعم
از سود نقدي ،حق پذيرهنويسي و ...بهرهمند ميشوند ،با اين تفاوت که آنها نسبت به دارندگان
سهام ،داراي حق رأي نيستند.
 کليه سرمايهگذاران اعم از حقيقي و حقوقي ميتوانند اقدام به خريدوفروش اين گواهيها کنند.
 يکي از مزيتهاي مهم اين اوراق برخورداري از برخي مشوقهاي مالياتي نسبت به سهام عادي
هست.
0۱

برخي از مشخصات اين گواهيها شامل موارد زير است:
 سهام پايه پشتيبانِ گواهيها بايستي نزد بورس اوراق بهادار تايلند ثبت شود.
 رويه معامالت NVDRها مشابه معامالت سهام هست .سرمايهگذاران ميتوانند سفارش
خر يدوفروش اين اوراق را از طريق کارگزاران با هر نوع اوراق بهادار بدهند.
NVDR ها ميتوانند در سه بازار اصلي ،خردهفروشي و عمدهفروشي  05در طول ساعات
معامالتي خريد و فروش شوند.
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معامالت NVDRها در سه بازار اصلي مي تواند در ساعات معامالتي و حتي ساعات خارج از
معامالت همانند معامالت سهام صورت گيرد.
قيمت انتشار و مظنههاي قيمتي اين گواهيها براساس نوسانات قيمت سهام پايه شکل
ميگيرد.
توقف ( )Hيا تعليق ( )SPمعامله اين اوراق همزمان با توقف ( )Hيا تعليق ( )SPمعامله سهام
پايه روي خواهد داد.
دارندگان NVDRها همانند سهام بايستي گزارش خريدوفروش NVDRها را به شرکت تايلندي
 NVDRبدهند.
حق کميسيون کارگزاري همانند سهام است.
تسويه و پاياپايي  NVDRمشابه ساير اوراق بهادار پذيرششده است .در واقع NVDRها
ميتوانند از طريق شرکت سپردهگذاري اوراق بهادار تايلند ( )TSDاز طريق کارگزاران طي سه
روز کاري ( )T+3تسويه و پاياپاي شوند.
شرکت ناشر رسيد سپرده بدون حق رأي بايستي در طول سه روز کاري بعد از پايان هر ماه
اقدام به انتشار اطالعات در خصوص تعداد کل سهام ،حق تقدم قابل انتقال ،وارانت براي خريد
سهام پذيرفته شده شرکتها کند.

سازوکار تبديل  NVDRبه دو صورت زير انجام ميگيرد:
الف) از اوراق بهادار (نظير سهام) به NVDR؛ در طول سه ماه نخست اجراي  ،NVDRبورس اوراق بهادار
تايلند به سهامداران اين اجازه را مي دهد تا سهام ترجيحي و معمولي را از طريق شرکت تايلندي  NVDRبه
گواهي سپرده بدون حق رأي ( ) NVDRبدون مبادله از طريق سامانه بورس تايلند ،تبديل کنند .بعدازاين
دوره سرمايهگذاران براي تبديل اشارهشده (تبديل سهام به  )NVDRبايستي در سامانه معامالتي بورس
تايلند ثبت سفارش کنند(فروش سهام و خريد .)NVDR
ب) از  NVDRبه اوراق بهادار (نظير سهام)؛ دارنده  NVDRدر صورت تمايل ميتواند از طريق سامانه
معامالتي گواهي خود را به سهام تبديل کند.
با بررسي تجربيات انتشار  NVDRطي  15سال گذشته در بورس تايلند ،مشاهده ميگردد که طي اين
دوره حجم گستردهاي از شرکتهاي تايلندي اقدام به انتشار  NVDRکردهاند ،بهگونهاي که طبق آخرين
آمار موجود در جوالي  251۱در حدود  1۱۲نوع  NVDRدر بازار سرمايه تايلند در حال دادوستد ميباشد .با
بررسي تجربيات اين بورس ،مشاهده مي گردد که اين ابزار در بورس تايلند به يك ابزار مالي رقيب سهام
تبديل شده است .زيرا از يکسو عدم اعطاي حق رأي به دارندگان اين اوراق موجب شده است تا قدرت
کنترلي سهامداران بنيادي اين شرکتها حفظشده و از سوي ديگر دارندگان اين اوراق از مشوقهاي مالياتي
قابلتوجهي برخوردار گشتهاند .عالوه براين امکانپذيري مبادله اين اوراق با سهام موجب افزايش نقدشوندگي
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آنها شده است .عالوه براين سرمايهگذاران خارجي استقبال قابلتوجهي از اين اوراق کردهاند که اين امر نيز
موجب افزايش استقبال و محبوبيت اين اوراق در بازار سرمايه تايلند شده است.
 -5معرفي مدل عملياتي «گواهي رسيد سپرده»
در بخش هاي گذشته با بررسي ساختار جهاني رسيد سپرده ملي و فراملي و تجربيات کشورهاي مختلف
به بررسي ساختار کلي اين محصول مالي پرداخته شد .در اين بخش با الهام از ساختار کلي انتشار ،معامله و
ابطال اين ابزار ،مدل داخلي «گواهي سپرده سهام» ارائه ميشود که به لحاظ ساختاري تا حدودي متفاوت از
مدل خارجي هست و برخي مالحظات در آن لحاظ شده است.
 -1-5انتشار و دادوستد گواهي سپرده سهام
شکل ( ) 9فرايند عملياتي انتشار و دادوستد گواهي سپرده سهام را نشان ميدهد.

نهادواسط
- 1فروشسهام 


- 2فروشگواهيسپردهسهام 
- 3انتقالوجه

- 3انتقالوجهوواگذاريحقراي

- 4دادوستدگواهيسپردهسهامدربازارثانويه 


سهامدارعمده

سرمايهگذاران

- 5تقسيم
سود

- 5تقسيمسود

گذاريمرکزي


سپرده

شرکت
بورساوراقبهادار


شكل  -3فرآيند افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام
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مراحل زير فرآيند انتشار و دادوستد گواهي سپرده سهام را نشان ميدهد.
 )1سهام دار عمده بخشي از سهام خود را به نهاد واسط به قيمت جاري به فروش ميرساند.
 )2پس از فروش سهام ،نماد سهام براي مدت زمان معين (حدود  1الي  2ساعت) بستهشده و نهاد واسط،
به پشتوانه هر سهم ،يك گواهي منتشر و به سهامداران عرضه ميکند .قيمت هر واحد گواهي سهام
سپرده ،معادل قيمت خريداري شده سهام هست  .۱5پس از فروش گواهي سپرده سهام ،نماد سهام باز
شده و نماد جديدي براي گواهي سپرده سهام نيز باز ميشود .شايان ذکر است دارندگان گواهي سپرده
سهام همانند سهامداران از کليه منافع مالي شرکت (اعم از سود تقسيمي ،سهام پاداش ،حق تقدم سهام
و )...برخوردار هستند ،با اين تفاوت که دارندگان اين اوراق از شرکت در جلسه مجمع عمومي و اعمال
حق رأي محروم هستند  .۱1همچنين در مدل پيشنهادي ،گواهي سپرده سهام داراي تاريخ سرسيد (،0
 15و  10ساله) است و در سررسيد ،دارندگان گواهي سپرده سهام با واگذاري گواهي خود به نهاد واسط
(يا سهامدار عمده) در قيمت جاري بازار ،منابع مالي را دريافت ميکنند .البته در اين زمينه گواهي
سپرده سهام مجهز به اختيار خريد و فروش شده است که در بخشهاي بعدي بهطور مفصل تشريح
خواهد شد.
 )9نهاد واسط با جمع آوري وجوه حاصل از واگذاري گواهي سپرده سهام ،اين منابع را به سهامدار عمده
انتقال مي دهد .همچنين با توجه به توافق قب لي بين نهاد واسط و سهامدار عمده ،حق رأي سهام
خريداري شده(تحت عنوان سهام پايه ) از سوي نهاد واسط به سهامدار عمده واگذار ميشود.
 )۲معامالت گواهي سپرده سهام در بازار ثانويه همانند سهام عادي است .درواقع دامنه قيمتي ،کارمزد
معامالتي ،رويه عرضه و تقاضا و ....عيناً همانند سهام عادي هست .شايانذکر است در دورههايي که نماد
سهام عادي (به علت برگزاري جلسه مجمع عمومي يا هر مورد ديگر) بسته ميشود ،نماد اين گواهي نيز
بسته خواهد شد .همچنين نظر به اينکه دارندگان گواهي سپرده سهام داراي حق رأي نيستند،
نميتوانند در جلسات مجمع عمومي حضور يابند و رأي بدهند.
 )0در زمان تقسيم سود سهام (يا هر پرداختي ديگر) ،سود سهام متعلق به «سهام پايه» از طريق شرکت
سپردهگذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه بهحساب دارندگان گواهي رسيد سپرده واريز ميشود.
 -2-5افزايش سرمايه
درصورتي که در طول عمر گواهي سپرده سهام ،ناشر اقدام به افزايش سرمايه از محل اندوختههاي قانوني
کند .سهام جديد منتشرشده به نسبت

سهام پايه
کل سهام

به نهاد واسط واگذار و نهاد واسط ،به پشتوانه ،سهام جديد

اقدام به انتشار گواهي سپرده سهام جديد کرده و آنها را در ميان دارندگان گواهي سپرده سهام (به نسبت
مالکيت) توزيع ميکند .اما اگر افزايش سرمايه از محل جمعآوري وجوه جديد صورت گيرد ،فرآيند زير براي
جمعآوري وجوه از دارندگان گواهي سپرده سهام طي خواهد شد.
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 -5واگذاري حق راي

نهاد واسط
 - 2حق تقدم خريد گواهي سپرده سهام
 - 3انتقال وجوه

 -4واگذاري سهام

 - 6واگذاري گواهي سپرده سهام

 -1حق
تقدم خريد
 - 3انتقال
سهامدار عمده

سهام

وجوه

سرمايهگذاران

بورس اوراقبهادار

شكل  -4فرآيند افزايش سرمايه از طريق انتشار سهام
 )1ناشر اقدام به پذيرهنويسي حق تقدم خريد سپرده سهام در بازار سرمايه ميکند.
 )2نهاد واسط در مهلت تعيينشده پذيرهنويسي حق تقدم سهام ،اقدام به پذيرهنويسي حق تقدم خريد
گواهي سپرده سهام (به تعداد تعيينشده برحسب نسبت سهام پايه از سهام کل) ميکند .در اين رابطه،
سررسيد مهلت پذيره نويسي حق تقدم خريد گواهي سپرده سهام معموالً يك روز زودتر از سررسيد
مهلت پذيرهنويسي حق تقدم خريد سهام تعيين ميشود.
 )9در طول مدت پذيرهنويس ي حق تقدم خريد گواهي سپرده سهام ،نهاد واسط با جمعآوري وجوه و انتقال
آن به ناشر ،سهام جديد را دريافت ميکند.
نهاد واسط پس از دريافت سهام جديد ،با واگذاري حق رأ ي اين سهام به سهامدار عمده ،به نسبت سهام
جديد اقدام به انتشار گواهي سپرده سهام جديد کرده و آنها را در اختيار دارندگان گواهي سپرده سهام قرار
ميدهد.
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 -3-5اختيار خريد و فروش گواهي سپرده سهام
در مدل پيشنهادي داخلي ،گواهي سپرده سهام داراي اختيار فروش و اختيار خريد براساس دو سطح
قيمتي "کف" و "سقف" است  .سطح کف قيمتي براي اختيار فروش به اين منظور است که اگر در طول عمر
يا زمان سررسيد گواهي سپرده سهام ،قيم ت اين اوراق به کمتر از کف قيمتي کاهش يابد ،دارندگان گواهي
سپرده سهام مي توانند با اعمال اختيار فروش ،گواهي سپرده سهام را در قيمت کف به سهامدار عمده واگذار
کنند .درواقع اين اختيار ،دارندگان گواهي سپرده سهام در زمان افت قيمت اين اوراق را تضمين ميکند.
قيمت کف براساس ضريبي از قيمت جاري زمان انتشار گواهي سپرده سهام در نرخ بازده بدون ريسك
محاسبه مي گردد .اين ويژگي اوراق موجب استقبال بسياري از سرمايهگذاران در بازار سرمايه خواهند شد،
زيرا سرمايهگذاري آنها بهنوعي بيمهشده است.
سطح سقف قيمتي براي اختيار خريد به اين منظور است که اگر در طول عمر يا زمان سررسيد گواهي
سپرده سهام ،قيمت اين اوراق به بيش از سقف قيمتي افزايش يابد ،سهامدار عمده ميتوانند با اعمال اختيار
خريد ،گواهي سپرده سهام را در قيمت سقف از سهامداران بازخريد کند .اين مشخصه مطلوب سهامداران
عمده است و موجب تشويق آنها به استقبال از اين اوراق ميشود .زيرا در شرايطي که در سررسيد قيمت
سهام پايه بهشدت افزايشيافته باشد و بهموجب آن قيمت گواهي سپرده سهام بهشدت افزايشيافته باشد ،بار
مالي سنگيني بر دوش سهامدار عمده جهت بازخريد اين اوراق خواهد داشت.
فرآيند اعمال اختيار خريد يا فروش گواهي سپرده سهام در شکل ( )0ارائهشده است .بر اساس اين شکل
پس از اعمال يکي از اختيارات ،دارندگان گواهي سپرده سهام درازاي دريافت وجه مشخص ،گواهي سپرده
سهام را به سهامدار عمده واگذار ميکن ند .سپس سهامدار عمده با واگذاري گواهي سپرده سهام به نهاد
واسط ،سهام پايه را دريافت مي کند .شايان ذکر است که پس از افزايش سرمايه ،قيمت اعمال اختيار خريد و
فروش متناسباً تعديل ميگردد.
 -3واگذاري گواهي سپرده سهام

نهادواسط

اختيارخريد

اختيارفروش

 -4واگذاري سهام
 -2واگذاري گواهي سپرده سهام
 -1انتقال وجه بر اساس قيمت اعمال

سهامدارعمده

سرمايهگذاران
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 -4-5ابطال گواهي سپرده سهام در سررسيد
در زمان سررسيد ،ابطال گواهي سپرده سهام به يکي از اشکال زير صورت ميگيرد.
الف) در شرايطي که قيمت جاري گواهي سپرده سهام باالتر از سقف دامنه تعيينشده باشد ،بهاحتمالزياد
سهامدار عمده اختيار خريد خود را اعمال خواهد کرد.
ب) در شرايطي که قيمت جاري گواهي سپرده سهام پايينتر از کف دامنه تعيينشده باشد ،دارندگان اين
اوراق ،اختيار فروش خود را اعمال خواهد کرد.
در دو حالت فوق ،فرآيند ابطال گواهي سپرده سهام بهصورت شکل ( )۲صورت ميگيرد.
ج) در شرايطي که قيمت جاري گواهي سپرده سهام در دامنه تعيينشده باشد ،دارندگان گواهي سپرده
سهام درازا ي واگذاري اوراق خود به نهاد واسط ميتوانند ( )1وجه آن را بر اساس قيمتهاي جاري سهام
پايه دريافت کنند و يا ( ) 2در صورت تمايل سهامدار عمده (يا عدم توانايي مالي سهامدار عمده به پرداخت
وجه) ،سهام پايه را دريافت کنند .در شکل دو فرآيند ابطال گواهي سپرده سهام در سررسيد در دو حالت
دريافت وجه (خط) و دريافت سهام پايه (نقطهچين) ارائهشده است.
شكل  -5فرآيند ابطال گواهي سپرده سهام
وجه مالي
واگذاريافت
 -2 -1دري
سپرده سهام
گواهي
سهامدارعمده

 -2دريافت سهام پايه

سرمايهگذاران

 -6تفاوت گواهي سپرده سهام با الگوي خارجي (رسيد سپرده)
گواهي سپرده سهام طراحي شده در اين پژوهش از چند جنبه با رسيد سپرده تفاوت دارد و اين امر موجب
افزايش قابليت اين ابزار در مقايسه با الگوي خارجي خود ميباشد .در ادامه اين تفاوتها اشاره ميگردد.
الف) انسجام گواهي سپرده سهام نسبت به رسيد سپرده
۱2
در کشورهايي نظير آمريکا ،برزيل انواع مختلف رسيد سپرده بر حسب اهداف مختلف ارائه شده
است ،اين در حالي است که گواهي سپرده سهام در يك نوع ،قابليت استفاده براي کليه اهداف را دارد.
ب) تجهيز گواهي سپرده سهام به اختيار خريد و فروش
با توجه قابليت هاي قراردادهاي اختيار خريد و فروش در کنترل و توزيع ريسك ،در الگوي داخلي
(برخالف الگوي خارجي) اين اختيارات به اين ابزار تجهيز شده است و برتري چشمگيري نسبت به
الگوي خارجي دارد.
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ج) فروش سهام پايه بجاي سپردهگذاري آن نزد نهاد واسط
در فرآيند انتشار گواهي سپرده سهام بر خالف الگوي خارجي ،بجاي سپردهگذاري سهام پايه نزد نهاد
واسط ،سهام پايه به وي فروخته ميشود و نهاد واسط به پشتوانه سهام در اختيار خود ،اقدام به انتشار
گواهي رسيد سپرده ميکند و خود را مسئول در قبال دارندگان گواهي سپرده ميکند ،اين در حالي
است که در درالگوي خارجي ،نهاد واسط به به پشتوانه سهامي که نزد وي سپرده شده است ،اين
اوراق را منتشر ميکند و احساس مسئوليت کمتري نسبت به حالت اول دارد .در واقع در اين حالت
اين نهاد به منزله امين (يا امانتدار) ايفاي نقش ميکند ،اما در حالت اول خود را در مقابل
سرمايهگذاران ميبيند.
د) عمر معين گواهي سپرده سهام
برخالف عمر نامحدود رسيد سپرده ،گواهي سپرده سهام عمر معيني دارد .در واقع يکي از مهمترين
اهدافي که سهامداران عمده تمايل به انتشار گواهي سپرده سهام دارند ،تامين نياز مالي در کنار حفظ
کنترل مديريتي است .پس از رفع مشکل نياز مالي (تا سررسيد) ،وضعيت سهامداران عمده به وضعيت
قبل (قبل از نياز تامين مالي) باز مي گردد .اما در رسيد سپرده تا زماني که سهام شرکت در بورس
دادوستد مي شود ،سهامداران عمده از کليه منافع مالي سهام سپرده شده محروم خواهند ماند و اين
وضعيت خوشايند آنها نخواهد بود .با اين وجود در الگوي داخلي اين مشکل حل شده است.
 -7نتيجهگيري و بحث
در دو دهه اخير ،پيچيدگي و تنوع ابزارهاي مالي گسترش چشمگيري در اروپا ،آمريکا و کشورهاي خاور
دور داشته ،حتي پاره اي از اين ابزارها در بازارهاي مالي بين المللي مورد معامله قرار گرفته و در اين راستا
بازارهاي سرمايه به توسعه قابلتوجهي دست يافته اند و سهم اين بازارها در تامين مالي اقتصاد بخش واقعي
رشد قابل توجه اي داشته است .در واقع بازارهاي سرمايه توسعهيافته در رقابت با ساير بازارهاي مالي با
معرفي ابزارهاي مالي متنوع طيف گستردهاي از سرمايهگذاران و نهادهاي نيازمند تامين مالي را بسوي خود
جذب کرده اند .در اين بين يکي از معروف ترين ابزارهاي تامين مالي که هم در سطح ملي و هم در سطح
بين المللي نقش مهمي در جذب نقدينگي به بازارهاي سرمايه داشته است ،رسيد سپرده ميباشد .اين اوراق
که در دو نوع ملي و بينالمللي مورد استقبال بسياري از شرکتها و بورسها در سطح جهاني قرار گرفته،
عالوه بر نقش تامين مالي براي ناشر ،موجب حفظ کنترل مديريتي براي ناشر و همچنين افزايش
نقدشوندگي در بازار سرمايه ميشود .تجربيات جهاني بورسهاي مختلف جهان نشان ميدهد که اين اوراق
به نحو مناسبي نقش خود را ايفا نم وده است .از اينرو نظر به اينکه بازار سرمايه کشور از نقدشوندگي پايين
رنج ميبرد و همچنين بسياري از شرکتهاي بورسي که علي رغم نياز شديد به تامين مالي به دليل ترس از
کاهش کنترل مديريتي ،حاضر به انتشار سهام جديد در بورس نيستند ،پيادهسازي اين اوراق در بازار سرمايه
کشور ميتواند کمك شايان توجهاي به حل مشکالت اين شرکتها و همچنين حضور سرمايهگذاران
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خارجي بکند .از اينرو در پژوهش حاضر با الهام از مدل جهاني رسيد سپرده ،اقدام به معرفي مدل عملياتي
ساختار انتشار ،دادوستد و ابطال گواهي سپرده سهام گرديد .مدل بومي شده با تعيين عمر معين ،تجهيز
اوراق به ابزار اختيار خريد و فروش ،سازوکار انتشار و ...نسبت به مدل جهاني از برتري محسوسي برخوردار
است .نظر به قابليت ها و مزاياي ذکر شده اين ابزار جديد ،پيشنهاد ميگردد ظرفيتهاي قانوني و مقرراتي
انتشار اين ابزار در بازار سرمايه کشور فراهم گردد.
در پايان به اين نکته اشاره مي گردد که در مطالعات ساير محققان ،ارتباط بين حجم معامالت رسيد
سپرده با ساير متغيرهاي درونبازاري ديده شده و تاکنون مطالعهاي در خصوص آسيبشناسي اين ابزار
نشده است .در واقع نويسندگان بدون توجه به ايرادات اين ابزار به بررسي رابطه آن با ساير متغيرها
پرداخته اند .اين در حالي است که در مطالعه حاضر با آسيب شناسي اين ابزار ،مدل عملياتي آن ( که عاري از
ايرادات و کاستيها ابزارهاي جاري است) با انعطافپذي مناسب و درنظر گرفتن اصل "تنوع" معرفي شده
است و انتظار ميرود در آينده اي نزديك به عنوان يك ابزار تامين مالي چندمنظوره در بازار سرمايه کشور
مورد استفاده قرار گيرد.
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